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هنوز و است داشته  ییواال یگاهنفس در علوم گوناگون ازجمله فلسفه، جا ییشناسا یابرتالش 

 نای اند، مهم اهتمام داشته نای به یزن یسفو فل یو مالصدرا مُبدع دو مشرب فکر یناس دارد و ابنهم 
در  یشمنداند ود نای یدگاهمطالب مکتوب، به د یآور و جمع یا کتابخانه ةیومقاله با استفاده از ش

به وجوه اشتراک « نفس یفتعر»در  یقو تأمل و تعم یتا با بررس کوشد یبحث نفس پرداخته و م
 زد.بپردا خصوص نای در یشمنداند دو نای و افتراق

 یگر،د عبارت و تأثر وجود دارد، به یرتأث ةرابط «ینظام فلسف یکخاص  یمبان»و  «یااش یفتعر» بین
منجر به  یز،ن یهر نظام فلسف یو تفاوت در مبان است یتفاوت مبان ةدهند نشان ها یفتفاوت تعر
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 یکمال اول برا»نفس به؛  یفهرچند تعر یانجامد،ب یزآن دو ن ینظر یمبان یستیچ ییبه شناسا
 ازان است؛ نش یلسوفدو ف نای یرشپذ ؛ که مورد«بودن یطجوهر مجرد بس»و  «یعیجسم طب
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 مقدمه

 کهاست  ناطقه نفس نام به ماده، و جسم از فراتر هویتی دارای مخلوقات، اشرف عنوان به انسان
 علوم ةحوز در آن شناخت و معرفت طبیعتاً و است بوده آن کامل و دقیق شناخت در پی همواره

، اند داشته را الزم توجه امر نای به مسلمان و نیز غربی فیلسوفان و دارد ای ویژه جایگاه اسالمی
در  اند؛ پرداخته موضوع نای بررسی و بحث به مختلف های جنبه از میاسال متکلمان و فالسفه

 اگر عالِم زیرا است، معرفت هرگونه اصل نفس، اهمیت پرداختن به نفس همین بس که شناخت
 پى است ممعلو که آن، متعلق به و است علم که خود وصف به تواند نمی نشناسد را خود حقیقت

صاحب سبک و بنیانگذار مشرب  فیلسوف دو دیدگاه افتراق و اشتراک مقاله به وجوه نای ببرد،

ن دو فیلسوف به نفس ای رویکرد ةبا مقایس پرداخته و نفس بحث فکری مشاء و حکمت متعالیه؛ در
 ن رابطه پرداخته است.ای ن دو درای تعریف آن، به تبیین برخی از مبانی نظری و

و نیز مباحث نفس و محدودیت  صدرا ةفلسف در شده مطرح توجه به گستردگی مبانیبا    
 اول و مفاهیم استفاده شده در تعریف نفس؛ کمال ها بحث و واژه اقتضای ، بهن مقالهای مباحث

وی و  مبانی ترین مهم از مسئله چند به تحقیق نای در بودن؛ بسیط مجرد جوهر و طبیعی جسم برای

 ن تعریف ارتباط بیشتری دارند ازای از مباحثی که در تعریف نفس وجود داشته و یا بهبرخی  طبیعتاً
 نفس میان رابطه نفس، استکمال و اشتدادی و جوهری حرکت نفس، جوهریت نفس، تجرد قبیل

 .شود می پرداخته اختصار  به بدن، و

 فیکه تعراست  یوفلسیف نینخسترسد ارسطو  به نظر میکه توان گفت  ن بحث میای ةدر پیشین  

که  یعیجسم طب یکمال اول برا»نفس را به  یاست. و دهکراز نفس ارائه  یمشخص و روشن
 .(37صکرده است)ارسطو،  فیتعر «یجسم آل یبرا یعنیبالقوه است،  اتیح یدارا

 اند ن موضوع اهتمام داشته و به آن پرداختهای نیز فالسفه و حکمای بسیاری به میاسال ةو در فلسف  

 توان به مقاالت ذیل اشاره کرد: وجود دارد می موردن ای ولی از میان انبوه مقاالتی که در
 سینا، شیخ اشراق، مالصدرا ابن؛ تجرد نفس نزد سه فیلسوف بزرگ مسلمان مسئلةبررسی تحلیلی   

ارشد  از علی نیسینا و صدرالمتاله ابن ،یفاراب دگاهینفس انسان، در د یبقا؛ وحیده عامریاز 
 یبررس؛ پایان نامه ناصر مؤمنیاز   تأثیر مبانی نفس شناختی مالصدرا بر معرفت شناسی اوی؛ احیر

 ... از محمد حسین مددالهی و سینا و مالصدرا نفس از منظر ابن یقوا یستیو چ قتیحق یقیتطب

س موارد مرتبط با تعریف نف خصوصن دو فیلسوف در ای ن مقاله پرداختن به نظرای البته نوآوری
 د.شاز آن مشاهده ن ای است که سابقه
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 نفس شناسی سینوی. 1
 تعریف نفس از دیدگاه ابن سینا. 1. 1

سینا،  )ابن نجات( و 293ص، 3و ج  289ص، 2)ج  اشاراتی ها سینا بحث نفس را در کتاب ابن

نفس در کتاب فن ششم از  ةترین مباحث او دربار ( مطرح کرده است، اما گسترده15ص، 1379
از پرداختن به مباحثی  پیشسینا در کتاب طبیعیات و شفای خود  بیان شده است. ابن شفاکتاب 

ها  نفس را به عنوان امری که مشترک میان نباتات، حیوانات و انسان ةچون نبات و حیوان، مسئل
کند که موضوع علم طبیعی جسم است، از جهت  بیان می صراحتبه مطرح نموده است و خود او 

( و نفس از آن جهت که محرک بدن است و نسبت 232ص، 1375، همو آن ) حرکت و سکون

آن بحث شود و اما از آن  ةتعلقش به بدن تدبیری است سزاوار است که در علم طبیعی دربار
تعریف هر  .(233ص ،همانجهت جوهر و ذات، سزاوار است که در علم الهی از آن بحث شود )

ر عبارت متأثر از تعریفی است که ارسطو در باب نفس کی تفاوت داند  دو فیلسوف از نفس با
. (153صتا: ب،  بی ،همو)کند می تعریف« طبیعی جسم برای اول کمال» را نفس سینا دارد. لذا ابن

ن جوهر جسم، صورت یا همانند صورت نیست، جسم نیست چون ای نفس جوهری کمالی است و
ورت فقط شامل امر منطبع در ماده باید مبدأ آثار باشد و صورت نیست، چون ص میهر جس

  .شود شود در حالی که کمال شامل امر منطبع در ماده و نیز بیرون از آن می می

 نوع که آن است شود، کمال اول ثانی تقسیم می به دو قسم اولی و دهد که کمال و توضیح می   
 است آن ثانی مالک شمشیر و برای شکل مانند کند می پیدا نوعیت بالفعل صورت به آن سبب به

 .(10صتا: الف،  ، بیهمو)انسان  برای فکر چون هم است شیء تابع خود انفعال و  فعل در که
  آن آثار و افعال که است میجس آلی شود: جسم قسم آلی و طبیعی تقسیم می جسم به دو   
 و ذات حیثیت یکی داند می حیثیت دو دارای را نفس سینا ابن .شوند می صادر آالت ةوسیل به

 نیست مربوط نفس ذات به کنیم می نفس برای که تعریفی بنابراین بدن، با ارتباط حیثیت دیگری
معتقد  سینا زیرا ابن (21ص ،1375، همو) شود می مربوط بدن به آن تعلقی ةجنب و حیثیت به بلکه

 آن بر وهای دیگر عال از جنبه و دارد استقاللی وجودی یا ذاتی حیثیتی ةاز یک جنب است که نفس
 .(11-12ص ق، 1404 ، همو) است شده انتزاع نفس عنوان آن، از که دارد نیز تعلقی حیثیتی

 و حاکمیت و تدبیر به قائم بدن است و بدن از مجرد بالذات جوهری نفس سینا ابن نظر از  

 مقام در نه و فعل مقام در کماالت برخی به دستیابی برای نفس درنتیجه ،است آن بر نفس تصرف
 بدن با متالزم مشترک با بدن یا یا بدن تابع تنها نه سینا نفس ابن است، ازنظر نیازمند بدن به ذات
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است و  آن مدبر و بدن با مرتبط نفس بدن بنابراین حفظ و جمع است برای ییمبدا بلکه نیست
است  کمال ةمنزل صورت یا به ة منزل سینا نفس به منطبق بر معنای صورت نیست زیرا ازنظر ابن

 که است نای است صورت نفس گوید می نکهای از سینا ابن مقصود و (10صالنجات،   ،1379،همو)

 .(153ص ،1952، همو) شود می کامل آن به شیء هویت که نفس کمالی است
و  ددان میانسانی را مجرد و غیرجسمانی  ةابن سینا همچون دیگر حکمای مشاء، نفس ناطق   

را برمبنای آنکه نفس  ای ت آنکه نفس محل معقوالت مجرده است و ادلهای را از طریق اثبا ادله
نماید.  میافعالی غیرمادی داشته و تعقل نفس به ابزار و آلت جسمانی نیست، برتجرد نفس اقامه 

 متخیله را جسمانی شمرده است ةالبته شیخ تجرد خیالی و برزخی نفس انسان را نفی نموده و قو

بدن و اعتدال مزاج، نفس بدان  ةالحدوث دانسته آن گونه که با تهی ةـانیس نفس را روحییشیخ الر

از تعلق به بدن، وجود نداشته و تنها موجود به تقرر ماهوی بوده است.  پیششود و نفس  میافاضه 
وی مالک تعلق نفس به بدن خاص را حصول هیئتی مقتضی اختصاص دانسته و بدن را آلت و 

 .شمرد میمملکت تدبیر نفس 
بر آن  افزونتر یعنی نفس حیوانی و نباتی است و  سینا، انسان دارای قوای پایین از دیدگاه ابن   

 عالمه و عامله است:  ةواجد نفسی به نام نفس ناطقه مشتمل بر دو قو
ناطقه. ولها  میحدث االنسان، و تجتمع فیه جمیع اقوی النباتیه و الحیوانیه، و تزداد نفساً تس

 .(96، ص 1363،همورکه عالمه و قوه محرکه عالمه)قوتان: قوه مد

 
 ابتنای تعریف ابن سینا بر تجرد نفس. 2. 1

متعددی بر نفی جسم و  ةانسانی را مجرد دانسته و ادل ةبسیاری از حکما و فیلسوفان، نفس ناطق
جرد اند. شیخ، بوعلی سینا نیز نفس انسانی را م جسمانی بودن و اثبات تجرد تام آن اقامه نموده

که در ذیل به تبیین سه قسم از  ده استکر متعددی بر تجرد نفس اقامه ةدانسته و درکتب خود ادل
 پردازیم:  براهین در باب تجرد نفس می

 
 رهان اولب

 .(333ص، 1379، همو) مجرده است ةعالمه، و عقل نظری نفس انسانی، مدرک صور کلی ةقو

مجرد نبوده و مدرک کلیات عقلی نیز،   ات،ییمدرک جزمبنی بر آنکه  ای سینا با اثبات قاعده ابن 
پردازد. وی همچنین، نفس انسانی  میبه اثبات تجرد تصور معقول ، (349 ص،همان) یستمادی ن

ان الجوهر الذی هو محل  "پردازد. میرا محل معقوالت دانسته و براین اساس به اثبات تجرد نفس 
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(. وی 356ص ،همان) "انه قوه فیه او صوره له بوجه المعقوالت، لیس بجسم و ال قائم بجسم، علی
تواند جسم یا جسمانی باشد، چرا که مستلزم قول به انقسام  میپس از اثبات آنکه محل معقوالت ن
نماید: ان المعنی المعقول ال یرتسم فی منقسم، و ال فی ذی  میمعقول است، تجرد نفس را استنتاج 

 " .وضع
 

 برهان دوم

ن و وضع و نظایر آن است و از آن جا که در وجود ای  معقوالت از کم محدود و عقلیه، تجرد ةقو
، لذا ضروری است که معقول در عقل یستندخارجی، اشیا جدای از مکان و زمان و دیگر اعراض ن

ن امر با مفارقت ای  ن اعراض باشد و چنانچه فرض جسمانی بودن صور معقول گردد،ای مفارق از
 .ناسازگار خواهد بود صور معقول از اعراض

 
 برهان سوم

عاقله  ةتوانند معقول قو مین معقوالت که بالقوه ای  و تواند، معقوالت را ادارک کند میعاقله  ةقو

تواند حال در  میند و آنچه که بر امور بی پایان بالقوه، توانایی داشته باشد، نهستنهایت  باشند بی
ت المفروضه التی من شان القوه الناطقه ان تعقل بالفعل ان المعقوال»در جسم باشد:  ای جسم یا قوه

و اجداً و احداً منها غیر متناهیه بالقوه. و قد صح لنا ان الشی ء الذی یقوی علی امور غیر متناهیه 
 . (192ص، ق1404،همو«)بالقوه ال یجوز ان یکون جسماً و ال قوه فی جسم

ند و کن دیگری را نیز مطرح می مسئلةانسانی،  ةحکمای مشاء، پس از استدالل بر تجرد نفس ناطق  

  نیازی نفس از به کارگیری ابزار و آالت جسمانی برای تعقل و ادراک معقوالت است که آن بی
بر  افزوننکه نفس ای  سینا برای اثبات ابن .ن مطلب، خود شاهدی بر تجرد نفس عاقله استای

دهد که آن افعال  فعال دیگری را نیز انجام میدهد، ا ابزار و آلت انجام می ةافعالی که به واسط
 :پردازیم مینجا به ذکر دو دلیل ای نیاز از آلت هستند که در بی

توانست ذات خود، آلت و ادراک کردن خود  میآلت بود، نفس ن ةاگر ادراک نفس به واسط .1
تواند از  یمفهمد و لذا، ادراک عقلی نفس ن میرا، ادراک کند، در حالی که نفس ذات خود را 

  .(195صهمان، )بدنی باشدت طریق ابزار و آال

 و حال آنکه غالباً کثرت افعال  کنند میعموماً افعال پیاپی یا تکراری، قوای بدنی را خسته . 2
 باشد میگیری از قوای بدنی ن کنند و لذا ادراک عقلی، با بهره میقوه عاقله، آن را خسته ن

  .(جا همان)
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 ف ابن سینا بر جوهریت نفسابتنای تعری. 3. 1

 .استاثبات جوهریت نفس و نفی عرضیت آن از مباحث بسیار مهم در بحث نفس و تعریف آن 
که  یابیم ن پرسش سروکار میای  شویم و با می مواجهجوهر یا جوهریت  ةدر تعریف نفس با واژ

ارج موجود توان گفت جوهر در اصطالح ماهیتی است که اگر در خ منظور از جوهر چیست؟ می

الخارج وجدت  یوجدت ف اذا ةـیالجوهر ماه»شود در موضوع نخواهد بود و بی نیاز از آن است؛ 

 .(412ص )طباطبایى،« موضوع مستغن عنه یال ف
خود که کمال بودن نفس است برای بدن به اثبات دالیلی در تجرد  ةسینا برای اثبات نظری ابن  

رسد که نفس جوهری غیرمادی است که  ن نتیجه میای بهن دالیل ای  پردازد و با بیان نفس می
اش نسبت به بدن و قوای آن باید در طبیعیات از آن بحث کرد. بنابراین اگر  تعلقی ةجنب ةدربار

ه کنیم باید به سراغ الهیات برویم و برای ئبخواهیم تعریفی از ماهیت و حقیقت جوهری نفس ارا

 اش بازشناسی کنیم. شناخت حققیت نفس، آن را از علل فاعلی
ن است که نفس از جهت آنکه جوهری بسیط و مجرد است نه ای  اعتقاد حکیمان مشایی بر  

اما مالصدرا معتقد است که نفس  ،توان برهانی برآن اقامه کرد نه می دارای تعریف است و
نجا ای  رن اضافه و تعلق نیست و دای همواره نوعی تعلق به بدن دارد و حقیقت ذات نفس چیزی جز

شود. ارسطو در تعریف جوهر  ن دو فیلسوف در بحث  تفسیر جوهر مشخص میای  ریشه اختالف
ارسطو، «)شوند شود بلکه چیزهای دیگر بر آن حمل می آنکه بر موضوعی حمل نمی»گوید:  می

 .(212ص، 1369

 طبق تعریف ارسطو شناخت هر موجودی در گرو جوهر آن است و اعراض وجودی مستقل از  
جوهر که  ةگیرند، یک مقول سینا نیز موجودات عالم در ده مقوله قرار می جوهر ندارند. از نظر ابن

سینا مقوالت از  . بنابراین از نظر ابنباشند دیگر که همان اعراض هستند می ةموضوع نه مقول
. بر عنوان یکی از مقوالت عشر بیانی است از ماهیت هتقسیمات اساسی ماهیت است و جوهر نیز ب

نظر از وجود و عدمشان جوهر  گوید : زید و عمر را به دلیل ماهیتشان و صرف همین اساس می

 .(25ص، 1992سینا،  دانیم )ابن می
تواند بدون جسم یافت شود ولی جسم بدون نفس باقی  سینا نفس جوهر است زیرا می از نظر ابن  

فس جوهری است روحانی و آنچه بر اثبات جوهریت نفس ثابت کرده که ن افزونماند او  نمی
بودن  بنابراین در باب جوهر ،موضوع است یوجود ال فشود که نفس جوهر باشد،  موجب می
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ن جهت ای  بخشد وجود دارد که غیر از حیثیت جسمانی می ییگوید: در میان اجسام مبدا نفس می
ن جزء دیگر ای رسد و شده و به فعلیت می که نوع با آن تمام طوری جزء قوام و فعلیت جسم است 

ن مخصص چیزی جز نفس نیست، بنابراین وجود ای مادی نیست زیرا مخصص جزء مادی است و

ال فی »عنوان صورتی  نفس برای ماده نظیر وجود عرض نیست درنتیجه نفس جوهری است که به
نیست عنوان کم و کیفی عرضی  شود که نفس به ن بیان اثبات میای شود؛ با از آن یاد می« موضوع

بخشد و  ای است که به بدنی خاص تعین می گونه که عارض بر جسم گردد بلکه هویت آن به
منزله آن نیست که نفس امری  گیرد در نتیجه کمال بودن و صورت بودن نفس به بدان تعلق می
 .(9ص، 1395، همو) عارضی است

هست که  میاز جهت قوا شود که او نفس را جوهری مجرد بداند سینا آنچه موجب می از نظر ابن  
نفس نسبت به بدن دارد به صورتی که ماهیت جسم آلی و نوعیت آن بدون تعلق نفس محصل و 

موضوع برای نفس بدانیم و بدین ترتیب است که سلب  ةن جسم را به منزلای متحقق نیست تا بتوان
انطباع در بدن  صورت نیست تا مستلزم ةسینا نفس به منزل جوهریت از نفس کرد. پس از نظر ابن

عنوان قسم خاص از جوهر بدانیم زیرا در عین جدایی و  هباشد و بهتر آن هست که نفس را ب

ای از قبیل تصرف و تحریک نسبت به آن دارد، بنابراین از نظر  مفارقتی که از جسم دارد اما عالقه
در ماده  سینا نفس خود نوع خاصی از جوهر است در کنار صورت یعنی صورتی که منطبع ابن

 دهد. است و همراه با ماده نوع خاصی از جسم را تشکیل می
 
 نفس و بدن ةابتنای تعریف ابن سینا بر رابط. 4. 1

تأثیر و  ةنفس و بدن رابط ارتباط بینداند و قائل است که  الحدوث می ةـسینا نفس را روحانی ابن

تعلق نفس  ت که نوع ربطو ازآنجاکه نفس جوهری مستقل و مجرد است ناگزیر اس تأثری است
، همو)داند می میرا از نوع ترکیب انضما به بدن را تعلق عرضی بداند درنتیجه ترکیب میان آن دو

علی و معلولی برقرار نیست بلکه نوع  ةمیان نفس و بدن رابطکه توان گفت  می .(202ص، 1428
صورت انطباع باشد بلکه  د بهتوان ن نوع رابطه نمیای  اشتغال نفس به بدن است زیرا ةرابطه، رابط

نکه نفس از طریق آن بدن را ادراک کند و بدن نیز ای  ها اشتغال نفس به بدن است تا میان آن ةعالق
 از آن نفس منفعل شود.

سینا بدن صرفاً شرط حدوث نفس است ولی در وجود خویش نیازی به آن ندارد  ابن ةبه عقید   

در ماده نیست ازنظر او نفس از ابتدای حدوث خود زیرا نفس مجرد از ماده است و منطبع 
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بنابراین بدن شرط بقای نفس نخواهد بود و چون شرط بقا نیست  موجودی مستغنی از ماده است
نیاز از بدن است  انهدام آن مقتضی فساد و نابودی نفس نخواهد بود هرچند نفس در بقای خود بی

تواند به کماالت مطلوب  کارگیری آن می که با به یابد بدن ابزار مناسبی است که درمی ولی آنگاه

که ذاتاً به کمال خویش اشتیاق دارد به تصرف در بدن و استفاده آن به  خود نائل گردد ازآنجا
شود بنابراین تصرف نفس در بدن ناشی از تقوم وجودی آن به بدن  بهترین نحو ممکن مشتاق می

قق کماالتی است که از طریق تدبیر بدن نیست بلکه برخواسته از شوق طبیعی نفس به تح
 .(400ص/ فخر رازی، 199ص، م1395، همو) یافتنی است دست

بود نفس،  ای که اگر تعلق نفس به بدن نمی نفس حقیقتی جوهری و متعلق به بدن است به گونه   

 نفس نبود بلکه عقلی از عقول و موجودی ازلی و قدیم بود:
 ( 212ص ، 1379سینا،  ابناجت الی البدن)لما احت ةـلو لم تکن النفس حادث

نکه بدن بودن بدن هم ای در واقع نامیدن نفس به نفس از آن جهت است که به بدن تعلق دارد چه   
در گرو رابطه با نفس است. نفس و بدن دو حقیقت جوهری هستند که بدن بودن بدن به سبب 

ن ای است که به بدن دارد بنابراین ارتباطش با نفس است و نفس بودنِ نفس نیز از جهت تعلقی
از تعلق  پیشنفس را پیدا کرده است یعنی  ةجسم خاص که بدن است صالحیت دریافت و افاض

گونه نیست که  نای ن استدالل دست یافته است وای پیدا کردن بدن به نفس، بدن طی فرآیندی به

ا کرده باشد و در نتیجه یکی حقیقتی جوهریِ روحانی به حقیقت جوهریِ جسمانی تعلق پید دفعتاً
و با طی  اند بدن و دیگری نفس گردد بلکه از ابتدا عناصری بسیط با یکدیگر پیوند خورده

سینا  . در نظر ابناند خاص و دارای مزاج گشته و لیاقت تعلق نفس را پیدا کرده میمراحلی، جس
نی است حدوثی روحانی آورد که نفس از ذاتی که روحا را فراهم می ای همین شیء مرکب زمینه

 ةکند که زمین ای رشد می پیدا کند و از نگاه صدرا همین حقیقت مرکب از عناصر به گونه

شود که از جهت ذات خود روحانی است هرچند در هنگام حدوث جسمانی  پیدایش نفس می
 باشد.

محتاج است سینا نفس هویت و جوهری مستقل است که تنها در مقام فعل خود به بدن  از نظر ابن  
ن ای دهد هم چون شکسته شدن کشتی است که در ن هالکت و زوالی که برای بدن رخ میای و

تنها فساد بدن موجب نابودی نفس  شود و نه ویرانی هیچ زیانی به ناخدا )نفس( وارد نمی
 تواند به نفس آسیب وارد کند. گردد بلکه هیچ عامل دیگری هم نمی نمی
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 سینا بر حدوث نفسابتنای تعریف ابن . 5. 1

 ةـای که در باب حدوث نفس مورد بحث حکما و فالسفه قرار گرفته است، جسمانی همسئل

ا نفس با حدوث بدن، حادث ای انسانی است. ةالحدوث بودن نفس ناطق ةـالحدوث یا روحانی

 .شود و یا به سبب حدوث بدن. اغلب فالسفه در باب بقای روحانی نفس اتفاق نظر دارند می

الحدوث بودن نفس است یعنی نفس انسانی،  ةـسینا، در متون خود، قائل به روحانی بوعلی م حکی

تعلق  ةنحو ةگیرد. شیخ دربار میجوهری مجرد است که با حدوث بدن حادث شده و بدان تعلق 

 : گوید مینفس به بدن و تکون انسان 
نسان، و تجتمع فیه جمیع القوی فاذا امتزجت العناصر امتزجاً قریباً جداً من االعتدال حدث اال

 .(375ص، همان) ناطقه میالنباتیه و الحیوانیه و تزداد نفساً تس

ن اساس زمانی که نهایت تعادل در مزاج به دست آمد و بدن آمادگی و صالحیت قبول ای  بر  
 .گیرد میشود و در بدن قرار  مینفس را حاصل کرد نفس، بدان افاضه 

از تعلق به بدن پرداخته و متذکر  پیشنفس، ابتدا به احوال نفس سینا در بحث حدوث  ابن  
از  پیشو همچنین  اند واحده ةکه نفوس انسانی در نوع، متفق بوده و دارای ماهیت و صور شود می

ن بیان، تحقق و وجود نفس را پیش از تعلق به ای دراو  .ندهستتعلق به بدن دارای کثرت عددی نیز 

 داند:  میز میان نفوس را نیز به جهت تعلق به ابدان و قابلیت ابدان بدن باطل شمرده و تمای
و لیست متغایره بالماهیه و الصوره الن صورتها واحده فاذا انما تتغایر من جهه قابل الماهیه او 

 .(جا همان) المنسوب الیه الماهیه باالختصاص و هذا هو البدن

د شمرده و آن را جوهری مجرد و مستقل الحدوث بودن نفس را مردو ةـجسمانیسینا  ابن   

نسبت به  توجهن ای که به بدن استنفس  شمارد که تعلق و اختصاص آن به بدن از جهت توجه می
ان النفس لیست منطبعه فی البدن و القائمه به، فیجب سبیل »: اختصاصی آن استذاتی و  آن بدن،

هیئاتی  )تعلق نفس به بدن خاص( ن تعلقای تشخیص أ( و مبد371ص، همان)«اختصاصها به، سبیل

 آن نفس به بدن خاص است: مختص که است 
تشخصها یلحق بها من الهیئات ماتتعین به شخصاً. و تلک الهیئات تکون مقتضیه  أفان مبد

الختصاصها بذلک البدن و مناسبه اصلوح احد هما لالخر، و ان خفی علینا تلک الحال و 
  .(377ص، همان) تلک المناسبه
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الحدوث بودن نفس  ةـقول به روحانیماحصل اعتقاد او به را  سینا ابنن نظر ای  زاده المه حسنع   

)حسن الحدوث بودن نفس، چنین محذوری نخواهد بود ةـحال آنکه با قول به جسمانیداند.  می

  .(108ص، 1371ملی، آزاده 

گیرد  میشده و بدان تعلق  نفس با حدوث بدن و تعادل مزاج آن حادث ابن سینابنابراین در نظر    
و به تدبیر بدن و استکمال خویش پرداخته و بدن ابزار و مجرای فعل و استکمال آن خواهد بود 

خود دارد و بقایی و پس از مفارقت از بدن نیز هر نفسی ذاتی منفرد به  (376ص، 1379سینا، ابن)

 «ةـدوث االبدان االنسانیحادثه مع ح ةـفقد بان ان االنفس االنسانی»روحانی خواهد داشت: 
 .(108ص، 1363،همو)

سینا حدوث نفس  سینا در بحث حدوث نفس اختالف جدی با مالصدرا دارد. از نظر ابن ابن   

الحدوث بودن نفس معتقد است بر خالف آنچه  ةـامری روحانی است و در واقع به روحانی

ری مادی است که در مسیر پذیرد که نفس در ابتدای تکون و شکل گیری خود ام مالصدرا می
خود به چند  ةسینا برای نظری شود اما ابن  رشد و تکامل خود به جوهری مجرد غیر مادی تبدیل می

 کند: دلیل استناد می
از ابدان  پیشنکه وجود نفوس ای او بر روحانی بودن حدوث نفس عبارت است از نخستدلیل . 1

ن نفوس ای  جود باشند یا به وصف وحدت. اماباید در دو حالت باشد یا باید به وصف کثرت مو
ن است که نفسی که واحد و بسیط ای اش توانند به وصف کثرت موجود باشند زیرا الزمه نمی

، ق1404سینا،  ابن) ن امری محال استای است به هنگام تعلق گرفتن به ابدان، تقسیم شود که

 .(198ص

ناچار برای تمایز افراد از یکدیگر نیازمند  از ابدان موجود باشند به پیشاگر نفوسِ متعدد . 2

اش آن است  توانند از طبیعت نوع برخاسته باشند زیرا الزمه ن عوارض نمیای  عوارض هستند و
اند و اگر علل تمایزکننده  افراد خود یکسان باشد در نتیجه عوارض امورِ حادثی ةکه نوع در هم

 .(199ص، همانحالت قدیم باشند )ن ای  توانند در حادث باشد در نتیجه نفوس نمی

از ابدان محقق باشند و هر نفسی بدون بدن خاصی که باید به آن تعلق پیدا  پیشاگر نفوس . 3
وجودی  ةن مسئله با فلسفای  کند موجود شود باید توانایی اتصاف به کماالت را داشته باشد و

گاری ندارد و اگر نفوس ند سازهستابدان که به عنوان آالت برای کسب کماالت برای نفس 
ن است که ای اش موجود باشند و برای تحصل کمال نیازمند حدوث ابدان باشند الزمه

، ق1404، همو) ن فرض هم خطا استای موجوداتی در نظام آفرینش معطل در وجود باشند که
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ن میان مالصدرا به اشکاالت روحانی بودن ای اما در .(108و  8ص، 1363همو، ، 198و  104ص
ن اشکاالت ای از یبرخن اشکاالت دو گونه هستند. ای  فس پاسخ داده است. از نظر مالصدران

دیگر به  یبرخالحدوث بودن نفس است و  ةـروحانی ةآن نفی نظری ةاستداللی است که نتیج

 حدوث روحانی را مورد هدف قرار داده است. ةصورت مستقیم نظری

 
 اشتدادی نفس هری وابتنای تعریف ابن سینا در حرکت جو. 6. 1

 و مقصوداست  طبیعی جسم برای اول کمال نفس گفتیم که نفس تعریف و در پیشیندر سطور 
 به شیء هویت که نفس کمالی است که است نای است صورت نفس گوید می نکهای  از سینا ابن

 جوهری نفس سینا ابن و همچنین بیان شد که از نظر (153ص ،1952، همو)شود می کامل آن
 نتیجه در است آن بر نفس تصرف و حاکمیت و تدبیر به قائم بدن و است بدن از مجرد لذاتبا

فس است. ن نیازمند بدن به ذات مقام در نه و فعل مقام در کماالت برخی به دستیابی برای نفس

انسانی پس از حدوث، باقی خواهد بود و با موت و فساد بدن عنصری، زوال و فساد نخواهد 
د نفس مطلقاً محال است و اگرچه نفوس، ازلی نیستند اما به بقای فاعلی ازلی خود پذیرفت. فسا

اقامه شده برهان . استسینا  حکمای مشاء و خاصه ابن ةن مطلب عقیدای  ابدی و باقی خواهند بود.
 :توان تقسیم نمود بر بقای نفس را بر دو قسم می

 
 برهان برعدم تعلق نفس به بدن در وجود. 1

فالن کل شیء »که با فساد شیء دیگر فاسد شود، باید نوعی از تعلق بدان داشته باشد: هر آنچه 

یفسد بفساد شی ء اخر، فهو متعلق به نوعاً من التعلق. و کل متعلق بشی ء نوعاً من التعلق، فاما ان 
  .(378ص، 1379،همو)«یکون تعلقه

و بقی ان » .بدن، باقی خواهد بودلذا از آن جا که تحقق وجودی نفس به بدن نیست، لذا با موت 
 «ال تعلق للنفس فی الوجود بالبدن، بل تعلقه فی الوجود بالمبادی االخر التی ال تستحیل و ال تبطل

  .(383ص، همان)
 
 بساطت و عدم ترکب نفس. 2

 دلیل دیگر بر بقای نفس، بساطت نفس و عدم ترکب آن از قوه و فعل و ماده و صورت است. 
موت و فساد در آن  ةتواند به سببی فاسد و تباه شود، قو نین است: هر آنچه میتقریر برهان چ

از فساد نیز فعلیت بقا در آن محقق است. دو جهت فنا و بقا در شیء واحد  پیشموجود است و 
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فیلزم من هذا ان »باشد، لذا الزم است ذات شی ء مرکب از ماده و صورت باشد:  قابل جمع نمی
  .(385ص، همان«)ن شی ء حصل له هذا الفعل و فی طباعه قوته، و هم مادتهتکون ذاله مرکبه م

فساد در  ةکه قوشود  مشخص می( 206ص، ق1404،هموحال با توجه به آنکه نفس بسیط است)   

که نفس، اصل  کند ن برهان بیان میای ازدر تقریر دیگری ابن سینا نفس نبوده و باقی خواهد بود. 
فساد و بقای بالفعل برای دو چیز است حال  ةه قابل فساد نخواهد بود. قواست و لذا مرکب از قو

آنکه هیچ اصلی مرکب از دو چیز نیست. حال نفس اگر اصل باشد، مرکب نخواهد بود. شیء نیز 
ماده یا حال در موضوع است. شیخ بانفی حال در ماده یا  اگر اصل نباشد، یا مرکب یا حال در

مباحث قبلی، ترکیب نفس را به تسلسل رسانده و بساطت و اصل  موضوع بودن نفس بر مبنای

مبنای اثبات عدم فساد نفس  از بدن را در تعقل نیازی نفس بیو  رساند میبودن نفس را به اثبات 
فقد بان و اتضح ان النفس » گوید: میدر باب بقای نفس چنین  دهد. و میبا مرگ بدن قرار 

البدن، و فساد البدن لیس سبباً لفسادها. و ذاته لیس سبباً لفساده، و  مستغنیه فی القوام عن ةـاالنسانی

ضده لیس لفساده، الن الجوهر ال ضد له؛ و علته الموجده و هو العقل الفعال لیس سبباً لفساده، بل 
  .(105ص، 1363،همو«)لوجوده و کماله. فال سبب له اذن فی فساده، فهو اذن باق دائماً

 
 یشناسی صدرای نفس. 2

 تعریف نفس از دیدگاه مالصدرا. 1. 2

 نفس را نفس است وی همچون ارسطو ةبار تعریف مالصدرا از نفس متأثر از تعریف ارسطو در
 جوهر نفس .(42-43ص، 1381ارسطو، ) کند آلی تعریف می طبیعی جسم برای اول کمال

 رو ن ای  از ،تبدن اس همراه اما نیست تن ماده در اگرچه و است بسیط ذاتش که است مجردی
 جهت دیگری از و است مفارقات از سنخ و مجرد که ذات جهت یکی از است جنبه دو دارای

 که ندارد مانعی هیچ مالصدرا نظر از زیرا ندارد جدایی جسم از و است جسمانی رفتار که و فعل

 .باشد ههمرا ماده با جهتی از و غیرمادی و مفارق جهتی از بوده مخالف ةجنب دو دارای چیز یک
 آن بلکه داند نمی و بدون حرکت ثابت را موجودی انسان نفس فالسفه دیگر برخالف مالصدرا   

در جهت رسیدن به تکامل پیش  روز روزبه که داند می خود ذات و جوهر در حرکتی دارای را
 انانس بدن زیرا ،است نیازمند ماده به جاد شدنای و حدوث برای انسان نفس ن نظرای رود، از می

 بتواند برحسب طبیعتش خواستار رسیدن به نفسی برتر و عالی است که تا از طریق آن نفس

 حیوان و نبات نفس از غیر نفس برساند و آن ثمر به کند و شکوفا را انسانی خاص استعدادهای
 .(317ص ،1379صدرالدین شیرازی، )است
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 بدن وجود از جدای آن دوجو و است متحد بدن با حدوث به هنگام نفس مالصدرا نظر از  
 در واقع .است روحانی آن بقای و شود نمی فانی نفس بدن رفتن بین از با که تفاوت نای  با نیست
ن نکته است که او ای نفس نسبت به فالسفه پیش از خود در ةبار تعریف مالصدرا در ممیزه فصل

برخالف آنچه گذشتگان شود  گونه اختالف و تمایزی قائل نمی میان ذات نفس و نفسیت آن هیچ
وقتی نفس را به کمال »شود بلکه  ن باورند که تعریف نفس به ذات نفس مربوط نمیای او بر

کنیم بلکه از حیث تعلقش به بدن  کنیم درواقع نفس را من حیث هی تعریف نمی تعریف می
مواجه  سو با یک جوهر مادی و جسمانی ای که در تعریف نفس ما از یک گونه م بهکنی تعریف می

ذات نفس به بدن مادی ذاتی آن نیست  ةهستیم و از سوی دیگر جوهری مجرد داریم که اضاف

و صدرالدین شیرازی،  9ص، 1395سینا،  ابن«)شود بلکه امری عرضی است که بر آن عارض می
 (.71ص، 8 ، ج1379

 دریج بات کم کم و به  و دارد بالقوه حالت بدن حیات آغاز در مالصدرا معتقد است نفس   
زیرا از نظر او  برسد خود نهایی کمال به رسد تا می خود فعلیت به ماده جوهری حرکت

وجودهای مادی وجودهایی تدریجی هستند که در مسیر حرکت جوهری در هر آنی از آنات 

 .(221ص، 8 ، ج1379صدرالدین شیرازی، )کنند وجود و حیثیتی تازه پیدا می
 
 ز نفس بر تجرد نفسابتنای تعریف مالصدرا ا. 2. 2

 دارای نفس است دانست، معتقد عاقله می ةسینا که تجرد را تنها در مرتب مالصدرا برخالف ابن

 اما است ماده نوع هر از پیراسته ذات، مقام در خویش تجردی حیث است و در تجرد مراتب
س در مقام است یعنی نف همراه ماده با است آن به همراه و بدن با که هنگام آن در نفس همین

 برای را تجرد از مرتبه اما در مقام فعل با ماده همراه است. وی سه ،ذات خود از ماده مبراست

 اتم و در تبیین تجرد تجرد عقلی، تام تجرد برزخی، تجرد از اند عبارت که کند می بازشناسی نفس
دانیم که  می اما ،کند انسان به تضاد دو امر نظیر سیاهی و سفیدی حکم می»گوید،  برزخی می

بنابراین اگر میان سفیدی و  .اجتماع دو امر )سیاهی و سفیدی( در یک جسم واحد محال است
ن ای ها در نزد ما حاضر باشند بنابراین برای نای آید هردوی الزم می ،کنیم سیاهی حکم به تضاد می

ل محلی مجرد شوند پس باید آن مح ن دو در آن حاضر میای دو باید محلی وجود داشته باشد که

خیال است  ةن قوای  گیریم که نیست پس نتیجه می ییهای جز باشد و چون عقل مدرک صورت
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ای  ن قوه محل برای اجتماع سفیدی و سیاهی است که قوهای است لذا ییکه مدرک صور جز
 .(482ص، 3 ، ج1981، همو) مجرد و منزه از ماده است

عقلی پنداشته و معتقد است نفس دارای  صراًمالصدرا برخالف ابن سینا که تجرد را منح   

دوگونه تجرد است: تجرد عقلی وتجرد مثالی. موجود مثالی موجودی است که فاقد هیوال و 
رو نه قابل تبدیل شدن به شی دیگری است. نه بخشی از عالم  نای  مکان و فاقد وضع مادی است از

سبت وضعی دارد. در واقع موجود مثالی کند و نه با موجودات عالم طبیعت ن میطبیعت را اشغال 
 موجودی است که: 

 شکل دارد مانند هر شکلی که آن را تخیل کنیم. .الف   

 سمت چپ یا  تواند در مقایسه با موجود مثالی دیگری نسبت وصفی داشته باشد مثالً می .ب    
 راست آن باشد یا به آن نزدیک یا از آن دور باشد.         

   به اوصافی همچون  ن جهت در مقایسه با موجود مثالی دیگر حقیقتاًای رد و ازازه دااند . ج
ازه داشتن ویژگی اند شود و از آن جا که میکوچکی یا بزرگی یا مساوی بودن متصف 

ازه  و اند جسم است بلکه همان خود امتداد جسمانی است که اگر متعین در نظرگرفته شود

 کمیت است.
اند اما نه چونان جسم هیوالنی که در عالم طبیعت است بلکه نوع  جسمانیموجودات مثالی  .د   

تا،  بی کند )قطب الدین شیرازی، متمایز می« مثالی»دیگری از جسم است که آن را با وصف 
 .(511-519ص

ن نکته آن تجردی که ویژگی ضرورری نفس است تجرد مثالی است نه تجرد ای  با توجه به   

تجرد عقلی برخوردار باشد. از نظر  ةعقلی، یعنی ضروری نیست که هر نفس انسانی از مرتب
کی توانایی ادراک صور عقلی کلی را بدون در آمیختن با صور خیالی دارند اند مالصدرا افراد

سانی نیست. برخالف آنچه تجرد مثالی، ویژگی عام نفس پس تجرد عقلی ویژگی عام نفس ان
ها  مالصدرا ثابت کرده است که صور جزیی و قوای مدرک آن .(2243ص ،همانانسانی است)

ن ای  و فاعل أمحرکه فاعلی از تجرد مثالی برخوردارند مبد ةبلکه کلیه قوای حیوانی نفس به جز قو
 .(210ص جرد مثالی دارد)عبودیت،قوا اگر تجرد عقلی نداشته باشد بی تردید ت

 
 ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر جوهریت نفس. 3. 2

 مالصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود  شویم می مواجهجوهر یا جوهریت  ةدر تعریف نفس با واژ
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که قایل به اصالت وجود است معتقد است که موجود بودن مساوی با شخصیت است، از نظر 
ذات خود از  ةهمان خود شخص و هویت شیء است و ماهیت در مرتب صدرا واقعیت خارجی

تعین مبراست لذا چنین حقیقتی برای اتصاف به تعین احتیاج به امری ورای خود دارد که همان 

از نظر مالصدرا اعراض هیچ هویتی استقاللی در  .(185ص ، 9، ج 1981وجود است)شیرازی، 
بعی و لغیری است یعنی وجود جوهر و عرض در کنار مقابل جوهر از خود ندارند و وجودشان ت

آورند بنابراین صدرا بر اساس دیدگاه اصالت وجود برای  هم شخص واحدی را بوجود می
  داند.و جوهر را کند و اعراض را از مراتب جوهر می اعراض وجودی لغیری و تبعی لحاظ می

شود در موضوع نخواهد بود و  کند: ماهیتی است که اگر در خارج موجود میگونه تعریف  نای

« موضوع مستغن عنه یالخارج وجدت ال ف یوجدت ف اذا ةـیالجوهر ماه»بی نیاز از آن است؛ 

ن میان از جمله براهین مشهوری که بسیاری از حکما بر جوهریت  ای  در .(412ص)طباطبایى، 
نفس کمال اول  اند برگرفته از تعریف نفس است. در تعریف نفس گفتیم که نفس اقامه کرده

دهد و در تعریف کمال  برای جسم طبیعی است و افعال و آثار خود را از راه آالت و قوا انجام می
اول گفتیم که چیزی است که نوعیت نوع به آن بستگی دارد و بود و نبود آن باعث بود و نبود 

د جوهر باشد نه گوییم اگر نفس کمال اول و مقوم نوعیت نوع است بالطبع بای حال می نوع است.

به یقین »ند مانند گیاه وحیوان و انسان ، خود جوهرند: هست عرض زیرا اشیایی که خود واجد نفس
تواند مقوم نوع  چیزی که مقوم نوعیت انواع جوهری است خود باید جوهر باشد زیرا عرض نمی

 .(29ص، 8، ج1981)شیرازی، « و جوهر باشد
 از بسیاری زیرا، است، اساسی و مهم امری مالصدرا مانند فیلسوفانی برای نفس تجوهری   

 تغییر و حرکت در اشیا جوهر که فرض نای اساسِ بر جوهری، حرکت مانند مالصدرا مباحث
 حرکت از بحث باشد، منتفی نفس تجوهری فرض اگر که است طبیعی. رود می پیش هستند،

 یک نفس که گوید وی میبود،  نخواهد ممکن برآن بمترت مسائل و  آن جوهریِ اشتدادیِ

 در و یابد می تکامل ذاتش تجوهر در و کند می پیدا اشتداد وجودش در که است صوری جوهرِ
 و حیوانی و نباتی و طبیعی درجات و رود می دیگر حال به حالی از یشها دگرگونی و اطوار

 .(38ص ،همان) نوردد درمی خواهد، می خدا که آنجا تا را بشری
موجوداست کهاست معتقدوجوداصالتبهقائلخود کهفکریس مبانیاسامالصدرا بر  

است وشیءو هویتخود شخصهمانخارجیواقعیتواستشخصیتبابودن مساوی

بهاتصافبرایحقیقتیمبراست چنینتشخصوتعینازذات ةمرتبدرهیهیبماماهیت
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عدمیاووجودیاماهیتغیرسنخمرو اداردخودسنخورایامریبهاحتیاجتشخصوتعین
ذاتبه نفسمتشخصوجودحقیقتووجود داردحقیقتبهتحقق احتیاجدرماهیت.است
ازکهاستوجودیةبه نحوماهیتهرتشخصپس .(185ص ، 9ج ،1383،همو)استخود

جوهرمقابلدراستقاللیهیچگونهاعراضکه استمعتقدمالصدرا شود. میمستفیضعلت
وجودمراتبازوجوهراحکام تابعتمامدرعرضنابراینبدارند لغیریووجود تبعیوندارند

کناردرکهآورندمیبوجودراواحدیشخصعرضوجوهرمجموعیعنیآن است،
د شو میتعبیررابطوجودبهآنازکهلغیره استوجودعرضگیرند. وجود می قراریکدیگر

وجود واحدیکیعنیاست؛جوهرخودمصداقهماناعراض ةهموجودیتشخصالکم

ظهوروانبعاثمبدأاست وأینذیواضافهذیوکموکیفدارایانسانمصداقکهاست
بهمحفوفهموارهکهاستجوهرخاصوجودنفستشخص،و اماراتلوازمواعراض

واعراضند. بینهستطبیعتخارجیخاصوجودلوازمازاعراضومختلفه استاعراض
حظیوجودنظامدرموضوعاتنظر ازقطعبااعراضواستموجوداتحادینحوهیکلوازم،

واحدوجودبهموضوعبابلکهموضوع است،وجودازای مرتبهوجودشانوندارندوجوداز

بردلیلحملصحتشوند و  میحملحمل شایعبهموضوعاتبراعراضرو اینازموجودند،
وجودکهاستاینمعنای هبعرضوجوهریگانگی .(104ص، 3ج ،همان)استوجودیحادات

عینحالعیندرنیست،شیءوجودازبیرونتعین نای ت واسجوهروجودبهمتعینعرض
جسماگرالًمثاست؛باقیشیءخودولیشوند میعوضچون تعینهانیست،همشیءوجود
پیدامختلفهای تعینکههستچیزیککندپیدامختلفایه و تعینها شکلشمعمثلنرمی

امکانهستند،جوهروجودتعیناتاعراضةهمکهوقتیگفتتوان میاین بیاناست باکرده
شود، عوضها تعینفقطوباشدثابتخودشمقامدرونشودپیداتغییریهیچاینکه در جوهر

جوهر تغیراتعینتعیناتوتغیراتکهتاسدرستفرضاینبرتنهااینونداردوجود
ذات اینولیبرودبینازجوهرذاتکهشود نمیسببجوهرتغیراتکهتفاوتاینباباشد،

بدندنیا کهایندرانسانحقیقتمانندآید، میوجود هبدیگرتعینذاتورود میبینازتعین
همهو ایناستباقیوثابتاوةاطقننفسواستتبدلوتغییردرهمواره اومادیقوایو

 (.51ش اکبریان، ) نداردمنافاتیاوشخصیوحدتباتبدالتوتغیرات

 

 



  نفس یفتعر یدر واکاو یی؛و صدرا ینویس ینفس شناس                                                                                                         
__________________________________________________________________________________________ 

53 

53 

53 

 ابتنای تعریف مالصدرا از نفس بر رابطه نفس و بدن. 4. 2

کند که  سینا یکسان است و او تصریح می اصل وجود نفس با دیدگاه ابن ةدیدگاه مالصدرا دربار
بسیط ماده و  ءبه حد و برهان ندارد چون نفس موجودی بسیط است و شیاصل اثبات نفس نیاز 

ه کرد البته نفس از ئصورت و در نتیجه جنس و فصلی ندارد که بتوان تعریف حدی برای آن ارا
در واقع نامیدن  .(8، ص 8ج، 1981جهت افعالی خود و تعلقی که به بدن دارد قابل تعریف است)

نکه بدن بودن بدن هم در گرو رابطه با ای به بدن تعلق دارد چه نفس به نفس از آن جهت است که
نفس است. نفس و بدن دو حقیقت جوهری هستند که بدن بودن بدن به سبب ارتباطش با نفس 
است و نفس بودنِ نفس نیز از جهت تعلقی است که به بدن دارد بنابراین هر دو فیلسوف در یک 

نفس پیدا کرده  ةبدن است صالحیت دریافت و افاض ن جسم خاص کهای  ند کههست باور مشترک
ن استدالل دست یافته ای  از تعلق پیدا کردن بدن به نفس، بدن طی فرآیندی به پیشاست یعنی 

گونه نیست که دفعتا حقیقتی جوهریِ روحانی به حقیقت جوهریِ جسمانی تعلق پیدا  نای  است و
بلکه از ابتدا عناصری بسیط با یکدیگر  ،سکرده باشد و در نتیجه یکی بدن شود و دیگری نف

اند و لیاقت تعلق نفس را پیدا  خاص و دارای مزاج گشته میو با طی مراحلی، جس اند پیوند خورده

 .اند کرده
مالصدرا معتقد است که میان نفس و بدن ترکیبی اتحادی برقرار است تا آنجا که نفس صورت    

ن دو )نفس و بدن( عالقه لزومیه ای بدن است و میانبرای بدن است و فعلیت آن درگرو وجود 
ای است که بدن در تحقق خود نیازمند به نفس است و نفس نیز  گونه ن عالقه بهای برقرار است و

تا آنجا که نفس صورت  .(382ص، 8 ، ج1379، همو)در تعین شخصی خود محتاج به بدن است
ن صورت نوعیه ای علت مادی برای ةمنزل برای بدن است و بدن به .(10ص، 9 ، جهماننوعیه )

 .(103ص، 9 ج ،همانو  12ص، 8 ، جهمان) است

 انییمشا آنچه برخالف است بدن هیوالی و ماده همان نفس هیوالی یا ماده مالصدرا از نظر   
 اما. است ماده نای برای صورت تنها نفس و است بدن مخصوص هیوال و ماده که گویند می

 حرکت تنها بدن هم و نفس هم یعنی موجود دو هر تکامل و بستر هک است معتقد مالصدرا
 حیات و شود می حاصل حسی ادراکات طریق از نفس رشد که تفاوت نای  با است ماده جوهری

 رود می شدن ملکوتی سوی به که است حقیقتی نفس و شود می حاصل نفس بقاء طریق از بدن

 .(672ص، 1364، همو)
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 محض مادی اما ،است شده دهییزا ماده در گرچه خود خلقت آغاز در فسن مالصدرا به اعتقاد   
 دارد قرار ماده عالم مفارقات در مرزی ةنقط یننخست و ماده میان مرز نقطه آخرین در بلکه نیست

 دارد وجود دو آن میان که ای رابطه و است بدن تمام نفس .(216ص، 2 مصباح یزدی، ج)

 .(12ص، 8ج  ،1981الدین شیرازی، صدر)وجودی و ذاتی است ای رابطه
از نظر مالصدرا نفس برخالف اجسام و مجردات تام در عالم واحدی محصور نیست بلکه    

تجردی و عقالنی است و از  ةطرف دارای نشئ دارای عوالم گوناگون و مختلفی است، ازیک
ن ای و ن وجودش حادث استای سوی دیگر وجودی در عالم ماده و طبیعت دارد و بر اساس

حدوث مسبوق به استعداد بدن است اما همین نفس، درحرکت استکمالی خود به عالم تجرد 

میرد و اما در نشئه  دهد می ن تبدیلی که در عالم طبیعت رخ میای کند درنتیجه در پی ورود پیدا می
ن مرتبه از وجود خود به بدن و ای روشن است که نفس در گردد. و عالم دیگری مبعوث می

عقلی نفس هیچ ضرری وارد  ةاالت مادی آن نیاز ندارد بنابراین زوال و فساد بدن به نشئاحو
شود و همین مرتبه است که فانی  طبیعی وجود نفس می ةکند بلکه تنها موجب انعدام مرتب نمی

ای از وجود  نفس به مرتبه ةگردد و اما در کنار همین مرتب از زوال بدن زایل می پساست و 

 .(392ص، 8 ج ،1379، همو) شود که به لحاظ همان مرتبه باقی است می تجردی نائل
از آنجا که از نظر صدرا نفس در ابتدای امر مادی است مشکل چگونگی ارتباط امر مادی و    

آید، ازنظر مالصدرا بدن تا زمانی بدن است که با نفس در ارتباط باشد و پس  مجرد نیز پیش نمی
دیگری پیداکرده است.  ةاست که صورت نوعی میدن نیست بلکه جساز مفارقت از بدن دیگر ب

ن وجود بدن است که مشروط به نفس است و ای مشابه بدن قبلی است بنابراین، هرچند در ظاهر

، همان) گردد منعدم می« بما هو بدن»دیگر بدن  ةاز انتقال نفس از نشئه و عالم طبیعت به نشئ پس
 .(381ص

 
 صدرا از نفس بر حدوث نفسابتنای تعریف مال. 5. 2

ل فلسفی او نیز اثرگذار است بحث جسمانی بودن ئیکی از آرای خاص مالصدرا که بر دیگر مسا
 است مالصدر ةحدوث جسمانی نفس از ابتکارات ویژ ةنظری حدوث است. ةنفس در مرحل

ود اگر بگوییم نفس و بدن دو موجکه گوید  مالصدرا می .(541، ص1372دینانی، می)ابراهی

آید که بگوییم نفس جوهر محصل بالفعل  گونه که مشاییان معتقدند الزم می اند آن مجرد و مادی
ن فرض محال است زیرا ای و از عقول است و از عالم قدس جدا گشته و به بدن ملحق شده است و
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جسمانی محل حوادث است و جدا گشتن از  ةجوهری که مفارق باشد تحول پذیر نیست بلکه ماد
از نظر صدرا  .(12ص ، 8،ج1981الم و حلولش در بدن با تجرد سازگار نیست)شیرازی،آن ع

نفس در آغاز پیدایش با طبیعت جرمیه از جهت درجه همسان است و پس از آن به حسب 

، 1363  ،همو) گذرد مینباتی و حیوانی هم  ةیابد تا از درج ک ارتقا میاند  کاند  استکمال ماده
 تر است بلکه اصالً است از نبات هم پایین میمسان با درجه طبیعت جرآن نفسی که ه. (558ص

شود مالصدرا از آن تعبیر به نفس  نده نفس نباتی و حیوانی مییآ نکه درای  نفس نیست و به اعتبار
ای است که در مسیر تکاملی به  دیگر نیست بلکه همان صورت طبیعی ةکرده است پس نفس افاض
 کند. ها عبور می مده و سپس از آنآصورت نباتی و حیوانی در

جسمانی  ست که نفس انسانی در پیدایش و تصرف خود کامالًا نای  گوید: حقیقت مالصدرا می   
ن برخالف عقول مفارق است که در ذات و فعل خود ای است و اما در بقا و تعقل روحانی است

، 1981 ،همو) اند جسمانی اند و همچنین برخالف طبایع جسمانی که در ذات و فعل خود مفارق
گویند اگر نفس  اند می به حدوث روحانی نفس قائلاو در مقام انتقاد از مشاییان  که  .(347ص

شود یعنی  بدن منفعل می زموجودی روحانی و عقلی است به چه جهت به بدن تعلق گرفته و چرا ا

(. مالصدرا 334، ص8ج1981 ،هموشود؟) چرا از رنج و بیماری و شادی و لذت متاثر می
 ها اند که فصل مقوم ماهیت، نوع و محصل وجود، جنس است وآن گوید که حکما پذیرفته می

اند جنس نسبت به فصل عرض است اما مقصود عرض در خارج نیست جنس از عوارض  گفته
ن دو در خارج انفکاک نیست بنابراین جنس همیشه بر فصل حمل ای  تحلیلی فصل است و میان

دانند یعنی نفس ناطقه فصل مقوم ماهیت  سوی دیگر نفس ناطقه را فصل انسان میشود و از  می

با نفس متحد باشد و  میآید همیشه جسم نا ن بیان الزم میای است طبق میانسان و محصل جسم نا
گویند نفس ناطقه در حدوث و  مین مطلب با نظر حکما که ای همیشه جسم بر ناطق حمل شود و

ن خود دلیل بر آن است که بگوییم نفس انسان دارای حرکت ای نیست و بقا مجرد است سازگار
    (. 243-246صهمان، جوهری است و حدوث آن جسمانی است و در بقا روحانی است)

مالصدرا معتقد است نفس مکمل بدن است و از ترکیب نفس و بدن نوع واحد جسمانی پدیدار    
آید که از ترکیب مجرد و مادی نوع واحد  گردد؛ اگر نفس جوهری مجرد باشد الزم می می

 .(343 صهمان، جسمانی و مادی حاصل شود که امری محال است)

نکه جنس از عوارض ای ماده و صورت و جنس و فصل و ةان دربارییاز نظر مالصدرا مبنای مشا   
ن ای ان برای رهایی ازییفصل است با قول به حدوث روحانی نفس ناسازگاری دارد لذا مشا
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ن است که نفس و بدن با یکدیگر ای  ن دو مطلبای ة اند که نتیج حذور، دو مطلب را پذیرفتهم
نکه اتحاد نفس و بدن با تجرد نفس در آغاز پیدایش خود ناسازگاری دارد، پس ای  اتحاد دارند و

ناگزیر باید بپذیرند که نفس به هنگام پیدایش خود جسمانی است زیرا اگر بپذیرید که جنس و 

اند و در محل بحث نفس را فصل بدانید، جنس و فصل قابل حمل بر  ل برابر با ماده و صورتفص
یکدیگرند و حمل دو شیء مشروط به اتحاد بین آن دو است. بنابراین جنس و فصل متحدند و در 

نتیجه ماده و صورت نیز با یکدیگر اتحاد دارند یعنی نفس با بدن متحد است و اتحاد شیء مجرد 
 ن نتیجه رسیده که:ای مادی امکان ندارد و مالصدرا در پایان به با شیء

 .(345ص، همان)الوجهین المذکورین فعلی رأیهم یلزم کون النفس جسماً باحد

 
 ابتنای تعریف مالصدرا بر حرکت جوهری و اشتدادی. 6. 2

ن حرکت به ای پیوسته در خود دارد که و میحرکت جوهری، نفس یک حرکت دائ ةطبق نظری

روی منقطع نیست نفس از ابتدای مسیر حرکت خود که امری جسمانی است مراتب   هیچ 
تجرد برزخی مراتبی را طی  ةتجرد برزخی برسد و از دور ةکند تا به دور شماری را طی می بی

 وحدت دارای یابد می که تکاملی و اشتداد عین و درتجرد عقلی برسد  ةکند تا به مرحل می
 .است شخصی

ن اشتداد در مراتب مختلف اشتداد اتصالی ای  های جوهری همگی قابلیت اشتداد دارند و هویت   
ای است که هویت و  گونه ن حرکت و وحدت اتصالی بهای  و دارداست و وحدت اتصالی 

 .(30ص، 1341، همو)شود شخصیت متحرک در طول حرکت اشتدادی حفظ می

  سوی تجرد به هری اشتدادی که دارند به موجودات عالم در مسیری واحد با حرکت جو ةهم   
صورت کامالً   نفس نیز در مسیر وجود جوهری خود رو به اشتداد است و به روند و پیش می

ن نوع از تجرد ای کند و تدریجی و اتصالی از هویت مادی خود به هویت مجردی تحول پیدا می
ن را پذیرفته است زیرا ازنظر سینا آ کند در مقابل تجردی است که ابن که مالصدرا تبیین می

  (.260صطوسی، ) سینا نفس ذاتی مجرد دارد که تنها از جهت فعلش مادی است ابن

ولی  پرداخت زمینه نای در قدما سخنان رد به و ندارد قبول را جوهری نفس حرکت سینا البته ابن   
 حرکتی ها آن نظر از حرکت نای توان گفت می هستند نفس تکامل به قائل انییاز آنجایی که مشا

 است کرده اشاره بیان نای با نکته نای به اسفار بر اش تعلیقه در نیز سبزواری است، حکیم عرضی
 و شود می زیاد قدرتش و علم زیرا کیف، در ولی است متحرک و متغیر انییمشا نزد در نفس که
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 شیرازی،)مانند می باقی متغیر غیر و محفوظ ذاتش سنخ و جوهر ولی هستند عوارض از آنها ةهم
 .(245ص ،8 ج ،1379

 درجاتومراتبخود، نفس از ابتدای وجودکهاستقائلمراتبینفسبرایمالصدرا   

کند  می طیراوجودیمختلفاطوارجوهری،از طریق حرکت وکند  کسب می رامختلفی 
هیوالییاجسمانیةقوآورد،  را به دست می آنای که نفس  مرتبهننخستیرسد.  میکمالبهو 

را طبیعیصورتیاز آن  بعدوداردمادیوجودیتکون خود  ابتدایدراست. نفساولی
ادراکبهقادرچشموگوشمانندابزار جسمانیاستخدامبانفسمرتبهاینکند. در میکسب 

 .(376و12و11ص ، 8، ج1981، همو)شود میمحسوسات

سینا ابننظرازاماذومرتبه استومشککامرینفس مالصدرا حیثیت وجودیدیدگاهدر   
همچنین امریاست ونیافتهترکیبصورتومادهازاجساممانندکهمجردی استجوهرنفس

در بدناعراضیایجادطریقازنفسبلکهاست،معتقدمالصدراگونه که ذو مرتبه نیست، آن
 ةرابطاست،آنقوایواز نفسغیردیگریواقعیتکهبدنبااند نفسجسمانیقوایهمانکه

بدن وبین نفسجاد ترکیبی حقیقیای  ن ارتباط موجبای  کهکند  پیدا میتصرفیوتدبیری

اما،آورد وجود می هبانسانرا به نامپس از تحقق خود، نوع واحدیطبیعین نوعای  کهشود  می
هممغایرکههر چندنیستند،مستقلیکدیگرازنفسبامعلولیوعلیةبه سبب رابطاعراض

فعل قواصورت ایندرکهگوید میسخنقواعنوان مجمعبانفسازسینا ابناینجادر هستند
کهاستفاقد مراتبعقلیمجردجوهرنفسدیدگاهایناست. درنفسفعلبالذاتوحقیقتًا
دیدگاهدر، اما(218ص، ق1405)ابن سینا،آنند معلولونفسازصادرهاعراضیفقطآنقوای

شروعمادیطبیعتازاست کهمراتبدارایومشککحقیقتی، وجودمانندنفسمالصدرا
است محضبا طی مراتب وجودی خود بر اثر حرکت جوهری به وجودی که مجردوشود می

مراتبونامد مینفسراآنسینا ابنکهاستمرتبه همانن میان باالترینای شود. در نائل می
. (376و12و11ص، 8،ج1981آیند)شیرازی، از نظر او همگی قوای نفسی به حساب می دیگر

طی حرکت خودتدریجیارتقایبهبدنبا کمکنفسآنکهازاست پسمالصدرا معتقد
دروشدهکمجسمانیابزاروحواسبهنیاز انسانطبیعیوجودبا تلطیفدادجوهری ادامه

نفسانیبه اعضایمادیاعضایوشوند میجمعحس مشترکیکردظاهریحواسادامه

بالفعلراو معقوالترفتهباالمخیالتومحسوساتادراکازتواند مییابند و نفس میارتقا
نائلآنبهعقالنیبا عروجتواند میانسان  کهاستمقامیباالترینمقامکند که اینادراک
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نشود،نایلعقلیتامتجردةمرتببهزمانی کهتانفسدرامالصنظر. از(157ص، همان)گردد
مستقلذاتینفسمرحله،ایندراستجسمبهو متعلقوابستهیعنیاست؛جسمانیموجودی

ترتیب،بدینواستجسمانیبدنجوهریحرکتمحصولندارد نفسمادهوجسمازجداو

نفسکهاستبدن ةزمیندرکهاچردارند؛میوهودرختهمچونای روح رابطهوبدن
نفس ظهورشرایطفقطوفقطبلکهبزاید،نفس را، بدنکهمعنیبدیننهامایابد، پرورش می

مادی است،ةزمیننیازمندظهور،وپیدایشدرکهاستخاصیموجودنفسکند میرا فراهم

 ةـنیجسماالنفس»نای معاستاینواستمادیشرایطومادهازمستقلدوام،وبقادراما

 (.13-14 ص، همان )«البقاء ةـنیروحاوالحدوث

 
 ن دو فیلسوف در باب تعریف نفسای ی دیدگاهها ها و شباهت تفاوت. 3

ن ای یی از نفس هستند که درها ؛ تعریف«بودن بسیط مجرد جوهر» و «طبیعی جسم برای اول کمال»
سوف بزرگ قرار گرفتند و بنابراین اتفاق و تحقیق مبنای واکاوی نگرش به نفس از منظر دو فیل

های  تعریف نفس از منظر سینا و صدرا و واژه خصوصاختالف نظر و نتایج بدست آمده نیز در 
 استکمال و اشتدادی و جوهری حرکت نفس، جوهریت نفس، بیان شده در آن از قبیل تجرد

 شود. در قسمت ذیل بیان می نفس،
ن جوهر جسم، صورت یا همانند آن نیست و بیان ای داند که لی میسینا نفس را جوهری کما ابن   

آید که فقط شامل امر منطبع در ماده باشد  کند که اگر کمال همان صورت باشد الزم می می

شود و هم بیرون از  تر از صورت است و هم شامل امر منطبع در ماده می که کمال جامع درحالی
جهت است که  هت حقیقت جوهری آن نیست بلکه ازآنگویند از ج آن و اگر نفس را نفس می

داند که مطابق آن  اضافی می ةگیرد وی ربط و تعلق نفس را به بدن از نوع رابط به بدن تعلق می
ن بدن ای  سینا نفس بدون بدن، عقل است و بدن بدون نفس، جسم خواهد بود، بنابراین ازنظر ابن

 شود. نفس می ةکنند صالحیت رسیده که دریافتای از  است که پس از طی فرآیندی به مرتبه

اضافه  ةها از نفس، نفس را داخل در مقول ن است که تعریف آنای نقد مالصدرا بر حکمای مشاء   
لذا صورت یا کمال نفس برای بدن الحق و عارض به وجود نفس است و نه عین وجود  ،کرده

یرا نفس دارای نوعی ماهیت عرضی آید ز جاست که ثنویت نفس و بدن پیش می نفس و از همین
نفس مجرد و طرف دیگر  ةطرف اضاف مقولی است یک ةن اضافه که اضافای  در.  شود و اضافی می

داند درنتیجه نفس هرگز چیزی  نفس به بدن را ذاتی نفس می ةاما مالصدرا اضاف بدن مادی است؛
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ط اعم از بدن دنیوی و مثالی و مستقل و جدا از بدن نخواهد بود بلکه همواره بدن به نحو البشر
اخروی در نفس مأخوذ است بدین ترتیب نفس در دیدگاه مالصدرا حقیقتی تعلقی است که عین 

 تعلق ذات و هویت آن است نه عارض بر آن.

سینا نفس  س بوعلیییالر نظر شیخ ن است که ازای سینا و مالصدرا ترین اختالف نظر میان ابن مهم  
و از جهت کارکرد مادی است و البته ربط و تعلق دو امر که یکی  از جهت ذات مجرد است

سینا است. در  ترین مشکالت نفس شناسی ابن مادی محض و دیگری مجرد محض است از مهم
سینا  ان در باب تجرد نفس و وحدت آن با امری مادی متناقض است. تعریف ابنیینتیجه سخن مشا

ارسطو از نفس است اما مورد اختالف دیگری که  و مالصدرا هر دو از نفس متأثر از تعریف

صدرا در باب تعریف نفس با پیشینیان خود دارد بحث حرکت در نفس است. مالصدرا برخالف 
داند که بی حرکت و غیر  ستا و دارای فقط یک درجه از وجود نمیای  دیگر نفس انسان را ةفالسف

داند که روز به روز  جوهر و ذات خود میقابل تغییر باشد بلکه آن را دارای رشد و حرکتی در 
از نظر صدرا الزم نیست برای نفس وجودی  .(346ص،  8، ج 1981، هموشود ) کامل تر می

ن دو به یک وجود موجود هستند و چون مسلم است که بدن ای  جدای از بدن اثبات کرد زیرا

بدن است، پس در شود زیرا نفس استعدادی در آن  وجود  دارد پس وجود نفس هم ثابت می
آغاز پدیدار شدن نفس و بدن، وجود نفس جدای از وجود بدن نیست. همان طور که وجود 

شود یک وجود است نه بیشتر و نفس در  عرض با وجود جوهری که آن عرض در آن محقق می
و قوه است که با کمک حرکت جوهری به فعلیت و وجود  آغاز برای بدن فقط یک استعداد

کند و به نوعی رشد و تکامل  ولی زمانی که موجود شد خود را از آن جدا میرسد  خارجی می

 پردازد تا به رشد، کامل نهایی و تعالی خود برسد. که ویژه اوست می
داند و معتقد  سینا تعریف نفس را تعریف حقیقی آن نمی طور که اشاره شد ابن بنابراین همان   

نظر گرفته شده است چون کمال اول بودن برای ن تعریف حیثیت اضافی درنفس در ای است در
اضافه است که یکی از مقوالت  ةنفس یک حیثیت اضافی است و بدین ترتیب داخل در مقول

که حقیقت نفس جوهری مجرد و مستقل است اما مالصدرا با نظر  عرضی است در صورتی
لجسم طبیعی آلی( به  هرچند در تعریف مذبور )کمال اول»گوید:  کند و می سینا مخالفت می ابن

ن ای اما باید دانست که حقیقت ذات نفس از« حیثیت تعلقی نفس نسبت به بدن توجه شده است.

نیست. نفس موجودی است که وجودش سراسر تعلقی و اضافی است  حیثیت تعلقی و اضافی جدا
این حیثیت وجود مستقل و لنفسه ندارد نفس در واقع همان صور نوعیه است  و جدای از
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گونه که صور نوعیه دیگر در عین جوهریت خود وجود لغیره و تعلقی دارند، نفس در عین  همان
ن است که صور نوعیه دیگر ای جوهر بودن وجود تعلقی دارد فرق نفس با صور نوعیه دیگر در

 های ماده را در خود دارند اما اند و ویژگی انطباع و انتشار در ماده دارند و به همین دلیل جسمانی

نفس هرچند تعلق به ماده دارد انطباع و حلول در ماده ندارد و متعلق به ماده است نه منطبع در 
نکه جوهرند وجودی ای های نوعیه درعین گونه صورت پس همان .(8و7ص، 1405سینا،  ماده)ابن

د نکه وجودی جوهری دارای کنند نفس هم در عین لغیره دارند و بدون تعلق به ماده وجود پیدا نمی
موجب دخول آن تحت مقوله  ءحیثیتی تعلقی و لغیره  دارد. اگر تعلقی بودن حقیقت یک شی

اعراض داخل در مقوله اضافه شوند زیرا تمام اعراض وجودی لغیره دارند و  میشود باید تما

 ءتوان گفت یک شی محال است و نمی هتحت دو مقول ءراج شیاند  تقومشان به جوهر است و
 .(386و12و11ص،  8، ج1383اضافه )شیرازی،  ةف است و هم تحت مقولکی ةهم تحت مقول

 
  نتیجه

ن دو فیلسوف ای سینا تفاوت اساسی ندارد اما مفاد تعریف هریک از تعریف مالصدرا از نفس با ابن

برگرفته از مبانی فلسفی آنان است که در بحث مبانی با یکدیگر تفاوت جدی و اساسی دارند 
ن دو فیلسوف را ای ذیرفته شده در دستگاه صدرایی و حکمت متعالیه نگاهزیرا مبانی فلسفی پ

 .مسائل نفس به غایت متفاوت ساخته است ةدربار
سینا اتفاق نظری وجود ندارد. از  میان مالصدرا و ابن« تعریف نفس»از جهت تفسیر جوهر در    

و ادراک کلی امور را  سینا نفس جوهری بسیط و مجرد است که افعال تدبیری اختیاری نظر ابن
دهد که با اعراض )حاالت( متفاوت است اما مالصدرا موجود بودن را بر اساس اصل  انجام می

داند و قائل به وجود تبعی و لغیری برای اعراض است و  اصالت وجود مساوی با شخصیت می

ت جوهری آن جهت که در مسیر حرک داند از نظر او نفس انسان هم از اعراض را تابع جوهر می
کامل  ةشود و به مرتب کند که از وجود جسمانی آغاز می گیرد مراتب مختلفی را طی می قرار می

امر، جوهری کامل است که  از ابتدای  میرسد اما از نظر ابن سینا نفس آد تجرد عقالنی می
شوند  یادراک که بر او اضافه م دهد و آنچه از علم و ادراکات تغییری در ذاتش رخ نمی ةواسط هب

 شوند. عنوان کمال ثانوی برای نفس محسوب می ههمگی اعراضی هستند که ب

نفس و  ةسینا و مالصدرا، توجه هریک به مقول با توجه به اختالف در مبانی نظام فلسفی ابن   
ن دو فیلسوف در مبناست. اختالف در مبانی و نظام فکری ای مباحث مربوط به آن متأثر از اختالف
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شود. در  میمنجر گیری دو تلقی و دو نگاه منحصر در حوزه نفس  ایی به شکلمشایی و صدر
 ةگیری نفس، بحث حدوث نفس و رابط ن دو فیلسوف در بحث تکون و شکلای نتیجه هر یک از

 .های متفاوتی را دارند نفس و بدن با یکدیگر و سایر مسائل مربوط به نفس دیدگاه

 نظر ریف نفس مانند جوهریت نفس، تجرد نفس و... اتفاقمبانی تع در برخی از ،از سوی دیگر   
گردد  بدن است و اگر بدن نباشد نفس افاضه نمی ةوسیل معتقدند که حدوث بدن به ن دوای دارند،

داند مالصدرا بدن را زمینه و بستر  سینا بدن را شرط حدوث و تحقق وجود نفس می هرچند ابن
 تجرد از مرتبه داند ولی صدرا سه عاقله می ةنها در مرتبسینا تجرد را ت ابن داند و حدوث نفس می

 کند. می بازشناسی نفس برای را اتم تجرد عقلی و تام تجرد برزخی،

سینا  نکه ابنای خاص خود را دارند مانند ةعقید ن دوای  ها و مبانی تعریف نفس در برخی از جنبه   
داند ولی مالصدرا به  می میاضافی و انضما ةها را رابط آن ةحدوث نفس را غیرمادی دانسته و رابط

نفس  ةحدوث جسمانی نفس نباتی و بقای روحانی نفس حیوانی و انسانی و اتحادی دانستن رابط
توجه به مبانی فلسفی حدوث جسمانی نفس و حرکت جوهری نفس و  و بدن عقیده دارد؛ و با

سیال از ابتدای خلقتش تا  عنوان یک موجودی واحد و اشتداد وجود و تشکیک وجود نفس را به

صورت کامالً تدریجی و اتصالی از هویت مادی خود  داند که به تجرد، واحد می ةرسیدن به مرتب
 کند. به هویت مجردی تحول پیدا می

 و حاکمیت و تدبیر به قائم بدن است و بدن از مجرد بالذات جوهری نفس سینا ابن نظر از  
 در نه و فعل مقام در کماالت برخی به  دستیابی برای نفس نتیجه است در آن بر نفس تصرف

ابتدای امر، نفس مادی  نفس، چون در ةنظام فکری صدرا دربار در است. نیازمند بدن به ذات مقام

آید، ازنظر مالصدرا بدن تا  است مشکل چگونگی ارتباط بین دو امر مادی و مجرد پیش نمی
پس از مفارقت از بدن دیگر بدن نیست بلکه  زمانی بدن است که با نفس در ارتباط باشد و

 است که صورت نوعیه دیگری پیداکرده است. میجس
هاست  ن دو فیلسوف از نفس مبتنی بر مبانی فلسفی خاص آنای هرچند مفاد تعریف هر یک از  

ن وجه از ای تفاوت اساسی ندارد و سینا توان گفت تعریف مالصدرا از نفس با تعریف ابن اما می
 ف دو فیلسوف در باب حدوث نفس منشأ تفاوت نگاه آن دو در باب مسئله نفس است.اختال
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مطالعات و  ةسسؤمتهران،  ،یاسالم ةدر فلسف یفلسف یاعد کلوق ن،یغالمحس ،ینانید مییابراه
 .1372، یفرهنگ قاتیتحق

، بیروت، المطبعه الثالثه، 8 و 3 ج ،ةـالعقلی ةـاالسفار االربع محمدبن ابراهیم، صدرالدین شیرازی،

 .1981داراالحیاء التراث العربی، 

تصحیح و تحقیق مقدمه علی اکبر رشاد، باشراف  ،ةـفی االسفار االربع ةـالمتعالی ةـمالحک ،_____

، صدرا می، ویراستار مقصود محمدی، تهران ،انتشارات بنیاد حکمت اسالای سید محمد خامنه
1383 

 .1379مصطفوی، قم، ، ةـالعقلی ةـفی االسفار االربع ةـالمتعالی ةـالحکم  ،_____

 .1364مرکز نشر دانشگاهی، ، تهران، ةـربوبیالشواهد ال ،_____

 .1341سهروردی، ،  اصفهانغالمحسین آهنی،  ة، ترجمکتاب العرشیه ،_____

 .1363نا،  جا، بی بی ،یو مقدمه محمد خواجو حیبا تصح ،بیالغ حیمفات ،_____

 .تا یب جا، یب ،یچاپ سنگ ،االشراق ةـشرح حکم محمدبن مسعود، محمد، نیالد قطب ،یرازیالش

 .ق1404 اسالمی، نشر مؤسسهقم،  ،ةـالحکم ةـنهای محمدحسین، طباطبایى،

 ةسسؤم، قم، 3، تحقیق کریم فیضی، جشرح االشارات و التنبیهاتنصیرالدین،  طوسی، خواجه 

 .1384مطبوعات دینی، 

سازمان مطالعه و تدوین کتب تهران، ، درآمدی بر نظام حکمت صدراییعبودیت، عبدالرسول، 

 .1385اهی،موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، دانشگ

مکتبه تهران، ، فی علم االلهیات و الطبیعیات ةـالمباحث المشرقیبن عمر،  فخر رازی، محمد

 .1966االسدی، 

، جزء دوم، تحقیق و نگارش محمد سعیدی مهر، اسفار اربعه 8شرح ج مصباح یزدی، محمدتقی، 
 .1380ره(، ) آموزشی و پژوهشی امام خمینی ةسسؤمقم، 



 1400 تابستان، هفتو     شمارة شصت یکم،و  یستعلمی آینة معرفت، سال ب یةنشر            
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